
Tanárképzési szakterületi koordinátori záróbeszámoló 

2020.10.20.-2021.06.01. 

Időrendi bontás 

o 2020.10.28. Megbeszélés a Tanárképző Központ munkatársai és a tanárképzési 
referensek között 

o 2020.11.05. Megbeszélés Vigvári Cseperke mentorkoordinátor kisasszonnyal 

o 2020.11.11. EHÖK Tanárképzési Bizottság ülése 

o 2020.11.13. Tisztségviselői ülés 

o 2020.11.19. Megbeszélés a Szakterületi koordinátorok közt 

o 2020.11.20. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács online ülés 

o 2020.11.21. Tanáris PubQuiz 

o 2020.11.24. ELTE TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlése 

o 2020.11.27. Tanáris Szakterületi Csoportülés 

o 2020.12.03. Mentorrendszer bevonó  

o 2020.12.03. Pedagógusképzés Egyeztető Testülete online ülés 

o 2020.12.04. Tanáris-Fizikás játékest 

o 2020.12.10. Mentorrendszer bevonó 

o 2021.01.19. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács levélszavazás 

o 2021.01.21-22-23. Educatio kiállítás 

o 2021.01.22. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2021.02.01. Mentorfelelős választós Szakterületi Csoportülés 

o 2021.02.04. EHÖK Tanárképzési Bizottsági ülés 

o 2021.02.12. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

o 2021.02.18. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2021.02.18. Mentor Etikai Kódex megbeszélés 

o 2021.02.25. Választmány ülése 

o 2021.02.26. HÖOK OnX vezetőképző (online) 

o 2021.02.27. Szakos mentorképzés - ismerkedés 



o 2021.03.01. Pedagógusképzés Egyeztető Testület ülése 

o 2021.03.05. Ötletelés Mentorrendszer játékhétre 

o 2021.03.06. Szakos mentorképzés – ismerkedés 

o 2021.03.08-14. Mentorrendszer játékhét 

o 2021.03.15. & 16. Szakos mentorképzés – kisokos  

o 2021.03.18. Mentorkisokos szóbeli számonkérésének megbeszélése 

o 2021.03.19. Szakterületi Csoportülés 

o 2021.03.22. Tisztségviselői megbeszélés 

o 2021.03.23. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

o 2021.03.24. & 26. Mentorteszt szóbeli 

o 2021.03.25. Választmány ülése 

o 2021.03.31. Megbeszélés Antalné dr. Szabó Ágnessel 

o 2021.04.01-02. Mentorteszt utóvizsga 

o 2021.04.03. Szakos mentorképzés 

o 2021.04.06. Küldöttgyűlés 

o 2021.04.10. Mentorrendszer szakos játéknap 

o 2021.04.16. Biológia tanárszakos hallgatói fórum 

o 2021.04.19. Szakterületi Csoportülés 

o 2021.04.24. Mentorrendszer játéknap 

o 2021.04.28. Mentorszóbeli 

o 2021.04.28. 

o Tanárképzési bizottsági ülés 

o Választmány 

o 2021.05.04. Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács levélszavazás 

o 2021.05.05. 

o Mentorszóbeli 

o Tisztségviselői ülés 

o 2021.05.09. Választmány  

o 2021.05.14. Bioszos-Környtanos-Tanáris játékest 



o 2021.05.20. Választmány 

Korábbi beszámolóim 

A korábbi beszámolóim az alábbi linkeken érhetőek el: 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-11/tanarszk20201201.pdf 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-02/tanarszk20210209.pdf 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-04/tanarszk20210406.pdf 

Április 

A SzaCsokon szép számmal vettek részt, sikeresnek mondhatóak. 

A mentorjelültjeink mind a szakos, mind az egész rendszert érintő eseményeken és 
képzéseken lelkesen és jól szerepeltek, büszkék vagyunk a képzés alatt nyújtott 
teljesítményükre. Külön köszönet jár Kovács Andrea mentorfelelős kisasszonynak az áldozatos 
munkájáért. 

Május 

A PPT levélszavazásán szakzárással kapcsolatos HKR-módosítást fogadtunk el. Javarészt 
megfogalmazásbeli és jogi pontosításokról van szó, a lényegi változások pedig a hallgatók 
legjobb érdekeiben állnak. 

A szóbelik lezárultával 11 mentort válogattunk be a jelöltek közül. Itt is fontosnak tartom 
kiemelni, hogy senkit nem tartottunk alkalmatlannak, senkit nem kellett „kirakni”, továbbra 
is számítunk a nem beválogatottak aktivitására és segítségére minden téren. A beválogatott 
mentorok képzését természetesen még folytatjuk.  

Sikeresen lezárult a képviselőválasztás is, 19 jelöltből mind a 19-nek sikerült elérnie a 15%-os 
küszöbhatárt, nekik innen is gratulálok. 

A játékest sajnos technikai hibák miatt nehézkesen folyt, ráadásul sajnos egyéb 
elfoglaltságom miatt nem tudtam ezt orvosolni, de Kovács Andrea gyorsan és talpraesetten 
megmentette a helyzetet, ezért neki külön köszönet jár. 

Összegzés 

Ha azt mondanám, hogy szakmailag kielégítő ciklust zárok, akkor hazudnék. Úgy érzem, hogy 
a lehetőségek beszűkülése, és az általános (egyébként teljesen megérthető) hallgatói apátia 
miatt közel sem tudtam annyi, és olyan dolgokat megvalósítani, mint amit előszöri tisztségbe 



kerülésemkor terveztem ilyenkorra. Különösen elszomorít, hogy nem tudtam (és mar nem is 
fogok) élőben SzaCsot tartani. 

Ennek ellenére úgy érzem, hogy a legutóbbi pályázatomban megjelölt célkitűzéseim 
lényegesebb elemei sikerült elérnem, különös tekintettel a SzaCsok nagyobb számban való 
tartására és az érdekképviseleti munkára. A póló a helyzet változatlansága miatt ismét 
elmaradt. Programokból úgy érzem megfelelő mennyiségű és minőségű került 
megrendezésre, de azért ezen is lett volna mit javítani. Ezúton is ismét köszönöm 
mindenkinek, aki segédkezett ezek lebonyolításában. 

A mentorképzésről már a korábban részletesen beszéltem, viszont itt is szeretném kiemelni 
Andika kitartó és példaértékű munkáját, nem győzőm elégszer megköszönni azt. 

Úgy érzem, hogy a lehetőségeimhez és képességeimhez mérten minden fórumon és 
testületben sikerült a tanáris hallgatók érdekeit maximálisan képviselnem, illetve 
tájékoztatnom erről a Szakterületet. 

Ugyan nem az én érdemem, de külön öröm, hogy lassan már minden Intézeti Tanácsban van 
állandó, szavazati joggal rendelkező tanáris hallgató. Az ezzel kapcsolatos munkáért külön 
köszönet illeti többek közt Kása Kata Hangát, Szaló-Pál Kingát és Hambuch Mátyást. 

Mint azt már tudhatjátok, a következő ciklusban nem pályázok úja szakterületi 
koordinátornak, mivel fölkértek, hogy legyek tagja a következő EHÖK kabinetnek, mint 
Tanárképzési referens, amit el is fogadtam. Ez igen váratlanul ért, így az utódképzést a saját 
mércémhez képest kicsit későn kezdtem meg, de így is eredményesnek gondolom, 
véleményem szerint remek szacskó lesz Anna. Megválasztása esetén természetesen továbbra 
is készségesen állok rendelkezésére, illetve tisztségből adódóan egy bizottságban fogunk 
dolgozni, ami úgy gondolom könnyíteni fogja számára a pozícióba való beleszokást.  

Mindenkinek köszönöm az elmúlt egy évben a támogatást és a gördülékeny közös munkát. 
Ha bárki bármikor úgy érzi, hogy szüksége lenne rám, továbbra is forduljon hozzám 
bizalommal, segítek, ahol tudok. 

A hallgatói megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó kötelezettségeimnek eleget 
tettem. A különböző Intézeti Tanácsokban jelen lévő tanárszakos hallgatói delegáltak 
kötelezettségeiket ellátták, tevékenységükről beszámoltak. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed lenne vele kapcsolatban, 
keress bátran. 

„Acta est fabula, plaudite.” 

Budapest, 2021.05.29. 

Lőrincz Péter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 


